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Izvirna Matrica: Nezemeljsko Pleiadsko Sporočilo (Swaruu iz Erre, Taygeta) (11)
Gosia: Pozdravljena Swaruu! Danes se bomo pogovarjali o tem, čemur bi rekli "Začetna" ali
"Izvirna matrica", v kakršni ste, kot razumem, tudi vi. Toda najprej, kako bi na splošno opredelili
Matrico z vašega vidika?
Swaruu (9): Pozdravljena Gosia! Matrica kot sklop pravil znotraj omejene igre. Kot videoigra z
določenimi pravili. Ker to je to, kar je. Tako kot v vašem filmu Matrica. Tu zunaj je še več Matrice,
toda Zemlja je Matrica znotraj Matrice. Sanje v sanjah. In jaz sem tista, ki vas pretresa, da se
zbudite! Nič tam ne obstaja, vse je v vašem umu, vse je vaša percepcija in interpretacija, ki jo
dajete tej percepciji. Vi pa si zaznavo razlagate z nizom idej, ki vam jih je vsilila tridimenzionalna
Matrica. Toda vse to je le zaznavanje. Matrica je računalniški sistem, ki ni niti holografski, temveč
digitalni. Je primitiven. V trenutku, ko se odločite, da je nekaj resnično, potem to tudi je!
Vaša izkušnja je resnična, vaša izkušnja tam ali kjerkoli drugje je za vas resničnost. Vi se odločite.
Obstaja več resničnosti, ne samo ena. O tem, kaj je resnično in kaj ne, odloča zavest, ki ima
izkušnjo. Kot pri videoigri: igra in dogajanje v njej nista resnična, toda vaša izkušnja v igri je
resnična. Ni sveta, ni materije kot take. Nimate telesa ..., vse, kar ste, je duh, vse ostalo pa je vaše
ustvarjanje, da bi imeli izkušnjo. Ni materije, vse je le um.
Gosia: V sebi imam vedno občutek, da je resničnost, ki se širi okoli mene, nekakšna projekcija in
da je v meni del, ki kriči, da bi ga odklopili. Izžareva se. Vedno sem čutila frustracijo, da sem "ujeta"
v vsiljene meje fizičnega dojemanja stvari. Na primer svetilka - zakaj jo zaznavam na ta način, v
tej obliki in obliki? Vem, da ne obstaja samo na ta način ..., toda zdi se, kot da je nekaj v meni,
neki program, ki mu je težko ubežati, ki me sili, da s svetilko komuniciram v obliki svetilke.
Počutim se ujeto v tej gostoti, da moram stvari in predmete dojemati samo na en način. Na vsiljen
način. Čutim, da je bil nekdo, ki mi je bil vsiljen. Da bi nas prisilil, da resničnost in predmete vidimo
na določen način. Vsiljen nam je bil določen dekoder resničnosti, zato jo dekodiramo na ta način
in ne na drug.
Swaruu (9): Točno tako. In to je tudi del Začetne Matrice. To je zato, ker ste se dogovorili, da to
grudo potencialne energije vidite kot svetilko. Toda vse to je potencialna energija. Če te ni v tej
sobi in v njej ni nikogar drugega, je svetilka samo potencialna energija in ne svetilka. Samo vi ji

lahko daste pomen. In da, v 3D Matrici vam je bil vsiljen! Programirani ste bili z nizom prepričanj,
ki omejujejo, kaj manifestirate in kaj zaznavate. Način, kako si razlagate to potencialno energijo.
To vsiljevanje je Matrica. Kot zapisana koda v videoigri, ki ima "zakon", ki vam bo vsilil, da ne
morete hoditi skozi stene."
Gosia: Vendar je tudi dojemanje svetilke kot svetilke skupinsko dojemanje. Vsi jo zaznavamo na
enak način. Zato se mi zdi, da nam je bila vsiljena na množični ravni... To soglasje, da se grudo
energije vidi kot svetilko, je določena koda. Vodeni smo bili, da jo dojemamo kot svetilko.
Swaruu (9): Da, točno tako! O tem sem govorila kot o panjskem umu! Tudi pri času, na primer,
gre za dogovor, da ga dojemamo na enak način. In ura ali čas je metronom, ki bo poskrbel, da
bodo vsi ljudje, ki manifestirajo to realnost, delovali usklajeno, ob pravem času. Čas in ura sta vaš
metronom ali dirigent.
Gosia: Ok. Kdo je torej programer kode?
Swaruu (9): Vi ste.
Gosia: Jaz sem programerka Matrice? Razumem, da se tudi tukaj na splošno sklicujete na začetno
Matrico. Programirala sem jo sama?
Swaruu (9): Ti in drugi fraktali tebe samega. Da, moraš..., da imaš izkušnjo. Vendar niste žrtev, tja
ste šli zavestno in s polnim namenom ter z načrtom. Matrico programirate in spreminjate po svoji
volji, pri čemer uporabljate svoja čustva in želje. Spreminja se, ko zaznava vas in vaše želje na
podlagi vaše osredotočene pozornosti, ki izhaja iz vašega namena.
Gosia: Če sem Matrico programirala zaradi izkušnje, zakaj se moram potem prebujati? Zasnovala
sem jo zase, kakšen je torej namen prebujanja?
Swaruu (9): Da bi lahko manifestirala, kar želiš, in ne tega, kar so "drugi" ugrabili v vaš um. Veliko
tega, kar programirate v Matrici, ni vaša resnična namera, temveč je to namera Archonov,
vsiljenega rojstnega uma!
Gosia: Ali niso tudi oni del moje resničnosti? Z drugimi besedami, morda sem jih manifestirala
tudi jaz? Mislim, če sem jaz v najvišjem smislu vse, kar obstaja ..., potem so tudi oni del mene?
Swaruu (9): Da, to ste storili. In to je bil vaš namen, saj ste vstopili s polnim zavedanjem, kaj boste
tam doživeli. In potem je to spet povezano s Primarno Direktivo. Ne moremo se vmešavati, če
doživljate izkušnjo, ki si jo želite! Torej so negativni vidiki sveta na neki ravni vaša lastna krivda!
Toda to ste pozabili, zato boste morda potrebovali nekaj spodbude v svoji "igri".

Gosia: Če je temu tako, potem postane vse skupaj res zapleteno, saj je težko vedeti, kateri del
našega doživljanja tukaj smo si resnično sami naložili, da bi imeli to izkušnjo omejitve, in kateri
del so ugrabitelji. In začenjam razumeti težke odločitve in dileme, ki jih prinaša Primarna
Direktiva.
Swaruu (9): Vsi negativni vidiki in dogodki v svetu, vojne in vremenski dogodki, katastrofe, vulkani
in cunamiji so eksterioriziran odraz Matrice, ki jo preberemo, tega, kar so resnični ljudje tam
manifestirali zase. To, kar vidite zunaj v svetu, je neposreden odsev notranjega sveta v psihi ljudi.
In vi morate biti usklajeni s svojim tako imenovanim višjim jazom, da bi razumeli, kaj je vsiljeno
in kaj ste vi tam, da bi to izkusili. In vesela sem, da ste razumeli. Kot lahko vidite, niso vsi
opremljeni, da bi sploh začeli razumeti zapletenost razlogov za Primarno Direktivo.
Gosia: Da. Vendar se še vedno trudim, da bi razumela. Ali smo si Archone vsilili sami, da bi jih
doživeli, ali so to ugrabitelji, ki so šli proti naši volji? Kajti, če drži drugo, potem ne spimo zaradi
lastne volje. V tem primeru je smiselno, da nas poskušajo zbuditi.
Swaruu (9): Tudi v tem primeru sta oba dela pravilna. To je še ena težava, s katero se soočamo,
zlasti jaz. Da, če je nekaj napačno, to še ne pomeni, da je drugo pravilno. In lahko obstajata dve
nasprotujoči si pravilni razlagi in vse vmesne kombinacije. Nekateri ljudje so bili ugrabljeni; drugi
gredo v to, da bi izkusili, kako je biti ugrabljen. Nekateri čutijo, da jim je bilo odvzeto tisto, kar so
si želeli v svoji izkušnji. Drugi pridejo, da bi izkusili pomanjkanje in omejitve, saj lahko le tako
razumejo in cenijo obilje. Mnogi, ne vsi, tam umrejo samo zato, da se prebudijo tukaj v drugem
telesu, ki je dobesedno spalo, v kriospanju ali hiperspanju (zlasti zvezdna semena). Drugi se
neposredno vrnejo k Viru.
Gosia: Ali ste tudi vi del Matrice? Mislim, da vidiš tudi svetilke in čevlje, na primer. Vse zaznavamo
na enak način.
Swaruu (9): Kot sem rekla, ste v Matrici znotraj Matrice. Sanje v sanjah. Vidim čevlje in vidim tudi
svetilke. Oba sva se dogovorila, da jih z druge strani vidiva na ta način.
Gosia: Torej ste v višji plasti Matrice?
Swaruu (9): To je res.
Gosia: Torej, če vidite svetilke in čevlje, ste še vedno v Matrici, kajne? Ker čutim, da ne obstajajo
samo na ta način! Moje dojemanje te potencialne energije, kot si rekla, kot svetilk in čevljev, je
bilo vsiljeno. Jaz ali Archoni, ampak vsiljeno.
Ali torej z Matrico misliš samo na to, kar so nam vsilili negativci, ki so vdrli v program, ali pa gre
za kakršno koli zaznavanje predmetov okoli nas? Kot so svetilke, čevlji itd. To bi bila pozitivna ali
nevtralna matrica, vendar še vedno Matrica, ne? Ker so svetilke in čevlji le gmote energije. Mi jih

dekodiramo kot svetilke in čevlje. Zdaj se mi zdi, da je Matrica vsak mehanizem dekodiranja
energije v predmete, v materijo. Ne vem, ali imam glede tega prav. Toda tu se Matrica dojema
tudi kot nekaj negativnega, kot program negativcev. Na katero Matrico torej misliš, ko praviš, da
smo v Matrici.
Swaruu (9): Ste v obeh. Recimo, ker ste v Matrici znotraj druge Matrice, nekatere stvari pripadajo
lažni Matrici, druge pa pravi ali prvotni Matrici. To pomeni, da četudi se teh stvari ne zavedate,
so še vedno tam in lahko vplivajo na vas. Archoni, na primer, so del stare Matrice, prve Matrice,
in se zavedajo obeh Matric. Zato izkoriščajo to, da se kot eterične krvoločne pijavke lepijo na vas.
Toda ja, običajno to označujem kot negativno, vendar je to spet odvisno od vas in vaše osebne
razlage. Ali je nekaj dobro ali ne, koristno za vas ali ne.
Gosia: Ok. Če sva obe v, imenujmo jo Začetna Matrica, potem boš tudi ti videla psa, če jaz vidim
psa. Obe bova zaznali to energijo kot psa. Z isto barvo in vsem ostalim. Prav?
Swaruu (9): Da, ker sva se dogovorili, da jo bova tako videli. Poleg tega pa se stvari med nama s
"psom" spreminjajo. Vidiš hišnega ljubljenčka in spremljevalca. Taygetci pa vidijo "nevarno divjo
žival". Kajti na Taygeti so psi samo divje živali. Ni psov, kot jih poznate, so le kojoti, volkovi in
druge različice psov, ki jih na Zemlji nimate. Imeti psa kot hišnega ljubljenčka v Taygeti je tako
redko, kot je za ljudi redko imeti hišnega leoparda!
Gosia: Zelo zanimivo in zame nenavadno, da nimate psov kot hišnih ljubljenčkov! A če se vrnem
k temi, ja, obe sva programirani, da psa dekodirava na določen način in ga na določen način vidiva
pred sabo. Ta dogovor je del začetne matrice, da? To je dogovor z nami samimi, z višje ravni?
Swaruu (9): Oboje! Matrica in mi sami. Toda na primer, vi ne dekodirate Mog-yay. Ne veste, kaj
je to. Ali pa?
Gosia: Ne.
Swaruu (9): Zato sem prišla in ti povedal, kaj je. Potem se dogovoriva o tem, kako bi oba "morala"
videti Mog-yay. Stara Matrica ima namreč vpliv na novo lažno Matrico.
Gosia: Zelo fascinantno zame. Čutim neko čudno prekrivanje Matric!
Swaruu (9): Biti utelešen je kot igra. In vključuje vse tisto, kar bi lahko šteli za materialno vesolje.
Ena Matrica. Naj vam dam primer. Spominjamo se, kdo smo bili prej, vsaj naših preteklih dveh ali
treh življenj. Ko umremo, se vedno znajdemo na istem "kraju" posmrtnega življenja. Lahko gremo
z ladjo skakati po zvezdah, lahko gremo skozi črvine in potujemo zelo, zelo daleč od doma, tako
daleč, da se na koncu izgubimo v globokem vesolju. Tam umremo ... in presenečenje ..., spet se
znajdemo v istem posmrtnem življenju, kjer se nameravamo ponovno inkarnirati v Taygeti. Zakaj
je tako? Celotno vesolje je Matrica, sestavljena iz zaznavnih dogovorov!

Gosia: Torej je tudi vaše vesolje del te Matrice. Morda zato vedno čutiva takšno nostalgijo, jaz in
ti. Čutimo, da nismo v resničnih svetovih?
Swaruu (9): Da, vsi smo del te Matrice. Zato imamo podobna telesa. Toda Matrica na Zemlji je še
korak globlja. Matrica v Matrici. Toda vsi smo od nekod drugje.
Gosia: Kaj se je torej zgodilo? Sami sebi smo vsilili Matrico za vse nas?
Swaruu (9): Da. Pravijo, da smo to storili zato, da bi imeli izkušnjo.
Gosia: Kdo točno?
Swaruu (9): Spet vi. Vi ste ustvarili vesolje. Ti, Gosia. S tvojega stališča. Jaz sem ga ustvarila s
svojega. Robertov maček ga je ustvaril s svojega zornega kota.
Gosia: Da, ampak vsi si delimo podobne predmete v svojih vesoljih. Ti, jaz in Robertov maček.
Torej imamo skupno nit. Skupno programiranje. Ali je to zato, ker smo tako ali tako vsi eno?
Swaruu (9): Da, ker vse dojemamo v okviru istega dogovora. Vendar se še nismo dogovorili o
Mog-yayu. Dogovore pridobivate, ko se iz življenja v življenje razvijate od preprostejših
organizmov do bolj zapletenih. Vse to je kopičenje izkušenj. Razlog, da se vsi strinjamo o tem,
kako vidimo stvari, kakšne so, celo o Mog-yayu, je v tem, da na koncu ne obstajamo kot ločene
entitete. Vsi smo medsebojno povezani v zavesti. Dobesedno smo vsi eno samo bitje. Ideje si
delimo, ker smo eno.
Gosia: Natanko tako. Okej, torej smo se zakodirali, da stvari dojemamo na določen način z višje
ravni Matrice. Če ne bi bilo tako, bi ena oseba videla mačko, druga pa žabo. Toda dejstvo, da vsi
vidimo isto stvar, kaže na to, da smo vsi resnično eno! Zavest se je programirala, da stvari
dekodira na določen način, in tako jih dekodiramo naokoli. Ker smo to mi vsi. Vsi mi. Isto bitje. Ali
imam prav?
Swaruu (9): Popolnoma prav imaš.
Gosia: Neverjetno. Ampak, če je tako ..., če smo si vsilili celotno začetno matrico, zakaj bi se
potem borili proti vsemu, kar dojemamo kot negativno? Vse to je igra Najvišjega upravljavca
Matrice ... nas samih. Samo razmišljam na glas.
Swaruu (9): Da, navsezadnje je vse skupaj zunanji odsev notranjega konflikta, ki temelji na ideji
dvojnosti ali nasprotja.

Gosia: To je noro zapletena stvar, ki jo poskušam zaobjeti. Ok, še nekaj me skrbi, vprašanje, s
katerim smo končali sinoči. Zakaj imate reptile? Ali so tudi oni odraz nekih notranjih konfliktov v
vašem vesolju?
Swaruu (9): Reptili so del notranjega konflikta, da. In obstajajo na Zemlji in kjer koli drugje, ker
so tudi mi, so tudi vi. Če reptili obstajajo, saj po vseh podatkih, ki ste jih videli, veste, da morajo
obstajati, da morajo obstajati ... in ker veste, da to vesolje temelji na dvojnosti, potem mora kot
posledica obstoja reptilov obstajati tudi nasprotno. Slab nezemljan / dober nezemljan. To lahko
uporabimo tudi kot argument o našem obstoju, o obstoju Taygete. Res se imamo za nasprotje
reptilov, za njihovo Nemesis!
Gosia: Razumem! Okej, ko sva se pogovarjala o 3D Matrici, si omenila, da so nekateri koncepti,
kot je zakon privlačnosti, še vedno prisotni v tej Izvirni Matrici. Ali lahko to malo bolj razširiš,
prosim?
Swaruu (9): Kako je to mogoče? To je odsev namere iz duhovnega sveta. Najprej se manifestira
kot energija, nato pa s pomočjo osredotočanja pozornosti postane nekaj z materijo. To je izvirna
Matrica, zato nima tehnologije kot take, ki bi jo nadzorovala. Vzpostavili smo jo mi, vse resnične
duše. Kot nujnost, da se razširimo, četudi imamo iluzijo ločenosti. Ključni koncept pri tem je
razumeti, kako pozornost zavesti spremeni potencialno energijo v nekaj, kar odraža njeno
namero.
Tako to deluje in vaš um in zavest sta neverjetno močna. Dobesedno lahko ustvarite svet ali
vesolje. Vi ste Vir, razlika je v tem, da tukaj v 5D to veste, zato lahko nadzorujete svoja čustva in
misli, da spremenite svoj svet. Vendar pa imate tudi znotraj prvotne Matrice ali 5D občutek
omejenosti, saj se z naraščanjem po krivulji ali stopnjah frekvenčnega kraljestva višje kot greste,
hitreje se stvari manifestirajo, ker so manj goste. Tako to deluje. Kako je to nastalo - nihče ne ve.
Vedno je bila tu, "fizičnost". Ni časa, zato je večna. Preprosto je. To je oblika za nekaj, kar nima
oblike. Odsev vaše zavesti o zavedanju. Bolj, ko ste notranje razširjeni, več vidite v vesolju.
Gosia: Zakaj Začetno Matrico imenuješ Matrica? Tukaj zveni kot nekaj negativnega. Vendar
razumem, da tam ni nujno nekaj negativnega. Gre za nekakšen dogovor duš, ki prihajajo iz
onstranstva, da na določen način eksperimentirajo s svetom, da?
Swaruu (9): Pravilno. Vseeno je to samo ime. Vsiljevanje 3D Matrice bi bil tehnološki del "Lune"
in vsiljevanje prepričanj. Matrica tukaj bi bila splet ali niz dogovorov in kolektivnih prepričanj, ki
se jih vsi držimo. Tako bi tukaj opredelila Matrico. Kot smo že rekli. Stol je stol. Mislim, da so edine
resnične razlike gostota, odsotnost tehnološkega nadzora in razširjeno zavedanje.
Gosia: Zdaj si rekla: Izvirna Matrica je bila vzpostavljena s strani vseh nas, resničnih duš. Hočeš
reči, da smo se mi od zgoraj, z neke bolj eterične ravni, odločili, da postanemo bolj fraktalizirani,

da bi doživeli materialno širitev. In vzpostavili smo niz pravil za igro. Izvirna pravila Matrice.
Kakšna bi bila ta pravila Izvirne Matrice? Zakon privlačnosti, dvojnost itd., kaj še?
Swaruu (9): Da, nekaj takega. Vendar ne nujno kot "mi", ki sedimo in delamo načrte. Bolj
manifestacija tega, kar si vsi želimo, kot v spletu. Bolj manifestacija tega, kar si želi naša pozornost
in/ali kam gre. Mislim, da dvojnost ni del prvotne "Matrice".
Tudi zaradi razcepljenih možganov, ki jih imajo ljudje. Vedno boj med levimi in desnimi možgani,
tukaj tega nimamo in zgoraj še manj. Če se zdi, da imamo dvojnost, je to v veliko manjši meri.
Zakon privlačnosti. Preprosto ustvarja tisto, na kar usmerjate svojo pozornost. To je prvobitno, bi
rekla.
Gosia: To sem tudi mislila, vendar imate tudi temnejša bitja, kot so reptili, tako da še vedno
obstaja neke vrste dvojnost.
Swaruu (9): V resnici nimamo reptilov. Ti segajo le do 4D nižje od 5D! Mi smo v višjem 5D, zato
se nas ne morejo dotakniti, razen, če se spustimo, sestopimo. Edini plazilci, ki jih imamo tukaj, so
pozitivni. Živimo zelo mirno. Plazilce lahko vidimo v 3D in 4D. Vendar nas ne morejo videti ali se
nas dotakniti. Zato morajo uporabljati taktike, kot je uporaba naprednih klonov, da lahko delujejo
prek njih tukaj in poskušajo priti do nas.
Gosia: Toda vojne med Tiamatom in Marsom? Rekla si, da so bile to krvave vojne. Mnogi so umrli.
To je bilo pred 3D-obliko, zato se je zgodilo v 5D.
Swaruu (9): Da, vendar frekvenca ni določena, odvisna je od vašega stanja duha. Frekvenca se
dviguje in spušča, vsi se dvigujemo in spuščamo. Vsa ta zmešnjava se je zgodila, ko smo bili nizko,
višje 4D nižje 5D. Vse je odvisno od vašega namena. Torej, če se greste spopasti, je to dejavnost
nižje frekvence, zato boste našli spopad, če ga boste iskali! Trik je v tem, da ostanete višje na
frekvenci, da se izognete dostopu do negativnih stvari ali dotiku z njimi. Kot sem že povedala, 5D
ni fiksna stvar, je gradient frekvence od nižje k višji, vi pa s svojo osebno frekvenco določate, kaj
boste videli.
Gosia: Ok. Torej v Izvirni Matrici, višjem stanju 5D, običajno ni negativnosti in krutosti, ki bi se
širili naokrog. Živite v harmoniji, je tako?
Swaruu (9): Večinoma. Ne v popolni harmoniji. Toda v primerjavi s tistim, kar je spodaj, smo
precej harmonični. Večinoma zato, ker razumemo, kako to deluje.
Gosia: Ali je Izvirna Matrica vgradila izkušnjo fizične bolečine ali je to bolj povezano s
tridimenzionalnim svetom?

Swaruu (9): Tudi tukaj obstaja bolečina. Vendar jo vidimo drugače. Bolečina tukaj ni problem.
Nekaj od tega pomeni, da ste oddaljeni od tega, da bi bili usklajeni s svojimi potrebami in željami.
To vključuje tudi zlomljen prst! Toda za bolečino in trpljenje je treba vsaj cel ločen video.
Gosia: Ok. Ali razmišljate o možnosti, da tako kot je 3D delček in nismo vedeli, je lahko tudi 5D
delček in preprosto ne veste?
Swaruu (9): Ne. V tem je razlika. Za razliko od 3D. Iz 5D se lahko pogovarjate z bitji nad vami. In
oni vam bodo vse to zelo prijazno razložili. In tudi vi imate popoln spomin na to, da ste bili zgoraj,
tako kot jaz in kot sem že enkrat razložila. Stvari, ki so za vas neverjetne, so tukaj normalne.
Gosia: Ok. Zadnje vprašanje, Swaruu in lahko za danes zaključimo. Ali je Začetna Matrica stalna
ali se spreminja in razvija?
Swaruu (9): Spreminja in se razvija se, kot jo vidi vsaka zavest na svoji individualni ravni. Kot
kolektiv jo dojemamo le kot tok dogodkov. Na splošno pa je z razširjenim pogledom večna,
negibna in je vedno bila.
Gosia: To je čudovito. Hvala, Swaruu! Zelo te cenim.
Swaruu (9): Tudi jaz te cenim. Do jutri!

Prevedel: Stane

